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УТВЪРЖДАВАМ: П 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Пловдив 

 

Дата: 19.04.2016 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

  

  

Днес 18.04.2016 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Пловдив, на 

основание чл.101 г, ал.1 от Закона за обществените поръчки - ЗОП (отм.) и чл. 70 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, се събра комисия в състав: 

Председател: инж. Милен Фургьов – главен експерт в отдел ФДАПО при ТД ДР – Пловдив и 

Членове: 

1. Веселина Гошева – главен юрисконсулт в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив; 

2. Пламен Димитров – старши счетоводител в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив 

назначена със Заповед № РД-09-33/30.03.2016 г. на Директора на ТД “Държавен резерв” 

Пловдив със следната задача съгласно заповедта: 

Да получи, разгледа по реда на тяхното постъпване и оцени офертите, подадени по 

публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП (отм.) 

с предмет „Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в 

складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив с обособени позиции 

както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на 

ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“; Обособена позиция №2 

„Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина на сграда в складова база 

„Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“. 

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №6 към чл.36, ал.2 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН), ведно с шест оферти подадени в деловодството 

на ТД ДР – Пловдив в срока на валидност на публичната покана: 

 

№ Вх.№  Фирма 

1 897/11.04.2016 г. „ЮМС Инвест” ЕООД гр. Русе 

2 934/15.04.2016 г. „Алпин - К“ ООД гр. София 

3 935/15.04.2016 г. „Ремонт П Строй“ ЕООД гр. Самоков 

4 936/15.04.2016 г. „ЕТ Мони-8 Методи Георгиев“ гр. Самоков 

5 938/15.04.2016 г. „Тодис“ ЕООД гр. Самоков 

6 939/15.04.2016 г. „Тодис“ ЕООД гр. Самоков 

 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации по чл.35, ал.1, 

т.2-4 от ЗОП (отм.), във връзка с чл.101 г, ал.2 от ЗОП (отм.). 

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, както и други 

лица. 

Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира следното: 

1. Оферта с вх. 897/11.04.2016 г. с подател „ЮМС Инвест” ЕООД гр. Русе съдържа: 
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- Представяне на участника; 

- Застраховка професионална отговорност от 22.10.2015 г.; 

- Ценово предложение за обособена позиция №1 и КСС към обособена позиция №1; 

- Техническо предложение по обособена позиция №1; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларация за влаганите материали; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV015270; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №II-ТV004322. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 

посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1. 

 

2. Оферта с вх. 934/15.04.2016 г. с подател „Алпин - К“ ООД гр. София съдържа: 

- Удостоверение от Агенция по вписванията изх. №20150526095232/26.05.2015 г.; 

- Ценови предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2; 

- Технически предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларация за влаганите материали; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП за управителите; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV014775; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №V-ТV010382; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV01875; 

- Подписани проекти на договори по обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

и споразумение по ЗБУТ. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 

посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

3. Оферта с вх. №935/15.04.2016 г. с подател „Ремонт П Строй“ ЕООД гр. Самоков съдържа: 

- Представяне на участника; 

- Извадка от Търговския регистър; 

- Ценови предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 с 

приложени КСС; 

- Технически предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларации за съгласие с клаузите на проектите на договорите по обособена позиция 

№1 и обособена позиция №2 и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларации във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларация за влаганите материали; 

- Подписани проекти на договори по обособена позиция №1 и обособена позиция №2  

и споразумение по ЗБУТ; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №V-ТV010949; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV015549; 

- Полица по застраховка „Професионална отговорност“; 

- Декларация за удължаване на действието на застраховка „Професионална 

отговорност“; 
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- Декларация за техническо оборудване и механизация, които участника ще използва 

при изпълнението на обществената поръчка; 

- Списък по чл. 51, ал.2 от ЗОП на изпълнено строителство за последните 5 г. с 

приложени 10 бр. копия на удостоверения за добро изпълнение. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 

посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

4. Оферта с вх. №936/15.04.2016 г. с подател „ЕТ Мони-8 Методи Георгиев“ гр. Самоков 

съдържа: 

- Административни сведения; 

- Извадка от Търговския регистър; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проектите на договорите по обособена позиция 

№1 и обособена позиция №2 и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларация за влаганите материали; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №V-ТV010102; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV014370; 

- Копия на удостоверения за добро изпълнение 4 бр.; 

- Ценови предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 с 

приложени КСС; 

- Технически предложения за обособена позиция №1 и обособена позиция №2; 

Участникът е представил всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 

посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

5. Оферта с вх. №938/15.04.2016 г. с подател „Тодис“ ЕООД гр. Самоков съдържа: 

- Копие на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ; 

- Ценово предложение за обособена позиция №2; 

- Техническо предложение за обособена позиция №2; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV015485. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 

посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №2. 

 

6. Оферта с вх. №939/15.04.2016 г. с подател „Тодис“ ЕООД гр. Самоков съдържа: 

- Копие на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ; 

- Ценово предложение за обособена позиция №1; 

- Техническо предложение за обособена позиция №1; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумение по ЗБУТ; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Удостоверение от Камарата на строителите в България №I-ТV015485; 

- Декларация за влаганите материали. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП (отм.), както и на техническите изисквания, 
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посочени от възложителя, с оглед на което комисията допуска дружеството до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка по обособена позиция №1. 

Комисията продължи с разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 

кандидати до по-нататъшно участие в процедурата и ги класира по критерий „най-ниска 

цена” за изпълнение на дейностите по обособена позиция №1 в лева без включен ДДС в 

следния ред: 

 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка за извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в 

складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив по Обособена 

позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на ламаринени обшивки на 

сграда в складова база „Широка Поляна“ с класирания на първо място участник - „Ремонт П 

Строй“ ЕООД гр. Самоков. 

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите кандидати до по-

нататъшно участие в процедурата и ги класира по критерий „най-ниска цена” за изпълнение 

на дейности по обособена позиция №2 в лева без включен ДДС в следния ред: 

 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка за извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в 

складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив по Обособена 

позиция №2 „Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина на сграда в 

складова база „Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“ с класирания на първо 

място участник - „Тодис“ ЕООД гр. Самоков. 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: инж. Милен Фургьов.........П............... 

 

Членове:  1. Веселина Гошева ...........П............... 

 

   2. Пламен Димитров...........П............... 

 

 

Място Кандидат Цена в лева без включен ДДС 

1 „Ремонт П Строй“ ЕООД гр. Самоков 2 433,14 лв. 

2 „Тодис“ ЕООД гр. Самоков 2 500,00 лв. 

3 „ЕТ Мони-8 Методи Георгиев“ гр. Самоков 2 668,55 лв. 

4 „ЮМС Инвест” ЕООД гр. Русе 2 975,90 лв. 

5 „Алпин - К“ ООД гр. София 3 000,00 лв. 

Място Кандидат Цена в лева без включен ДДС 

1 „Тодис“ ЕООД гр. Самоков  1 000,00 лв. 

2 „Ремонт П Строй“ ЕООД гр. Самоков 1 359,00 лв. 

3 „ЕТ Мони-8 Методи Георгиев“ гр. Самоков 1 520,00 лв. 

4 „Алпин - К“ ООД гр. София 1 570,00 лв. 


